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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο «Πολιτικό Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές» 
του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανε-
πιστημίου Κρήτης σύμφωνα με το ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114 Α΄).

2 Έγκριση Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Θεωρία και Εφαρ-
μογές» του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης σύμφω-
να με το ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄).
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Έγκριση Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών 

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 

τίτλο «Πολιτικό Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές» 

του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπι-

στημίου Κρήτης σύμφωνα με το ν. 4485/2017 

(ΦΕΚ 114 Α΄).

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(Αριθμ. τακτικής συνεδρίασης 384η/08-03-2018)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239 τ. Α΄/1973) 

περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη 
ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, του ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310 
τ. Α΄/1974) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του 
ν.δ. 87/1973 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄/73) «περί ιδρύσεως Πανεπι-
στημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως δια-
τάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ..., του ν. 259/1976 
(ΦΕΚ 25 τ. Α΄/76) περί τροποποιήσεως και συμπληρώ-
σεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κει-
μένων διατάξεων, τις διατάξεις του π.δ. 103/1983, (ΦΕΚ 
48/15.04.1983, τ. Α΄) - Αυτοδύναμη λειτουργία του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης..., καθώς και της λοιπής νομοθεσίας 
περί Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Το υπ΄ αριθμ. π.δ. 96/2013 (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α΄/
05.06.2013) για την «Κατάργηση ‐ συγχώνευση τμημά-
των ‐ Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ’ αριθμ. π.δ. 
128/2013 (Φ.Ε.Κ. 195/τ.Α’/17.09.2013), και τις εκδοθεί-
σες μετ΄ αυτού Διαπιστωτικές Πράξεις του Πρύτανη, 
υπ΄αριθμ. 10.953/31.07.2013, 10.954/31.07.2013 και 
10.955/31.07.2013 (Φ.Ε.Κ. 1959/τ.Β΄/12.08.2013).  Το ν. 4452/
2017 (Φ.Ε.Κ. 17/τ.Α΄/15.02.2017) «Ρύθμιση θεμάτων του 
Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής 
Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις», άρθρο 27 
«Ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννί-
νων ‐ Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», 
παράγραφος 4.

3. Την απόφαση 6/16 (ΦΕΚ τ.ΥΟΔΔ 82/18-02-2016)
και την υπ’ αριθμ. 31460/Ζ1/23-02-2016 (ΑΔΑ: 
ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) διαπιστωτική πράξη της Αναπληρώ-
τριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
όπου διαπιστώνεται ότι ο Καθηγητής Οδυσσέας-Ιωάννης 
Ζώρας, του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Π.Κ., έχει εκλεγεί Πρύτανης του Πανεπιστη-
μίου Κρήτης με πλήρη θητεία, από 23/02/2016.

4. Την υπ΄αριθμ. 17070/01-12-2017 (ΑΔΑ: 9ΙΖΔ469Β7Γ-
ΟΞΛ) Πράξη Συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπι-
στημίου Κρήτης, στις 01-12-2017 σε εφαρμογή των δια-
τάξεων του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) για 
το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργά-
νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», και ιδίως:

6. Τις διατάξεις του Άρθρου 13 «Σύγκλητος» παρ. 2, εδ. 
ιε, Ιζ, ιη, του ΚΕΦ. Δ΄ «ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑ-
ΔΩΝ ΤΟΥΣ» του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του Άρθρου 31 «Όργανα διοίκησης των 
Π.Μ.Σ. και των Διδακτορικών Σπουδών» του ΚΕΦ. ΣΤ΄ 
«Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις», καθώς και

8. Τις διατάξεις του Άρθρ. 45 «Εξουσιοδοτικές διατά-
ξεις» του ΚΕΦ. ΣΤ΄ «Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπου-
δών» του ως άνω νόμου.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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9. Τις διατάξεις του Άρθρου 85 «Τελικές και μεταβατικές 
διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ΄» Μέρος Δεύτερο, του ν. 4485/
2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-
τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις».

10. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 195/
06.09.2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό-
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν.

11. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.Α΄/
02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πι-
στωτικών μονάδων-Παράρτημα διπλώματος», και ιδίως 
του άρθρου 13, του οποίου η παρ. 3 προστέθηκε με το 
άρθρο 13 παρ. 3 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ τ.Α΄ 130) και αντι-
καταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 3794/
2009 (ΦΕΚ τ.Α΄ 156/04-09-2009), του άρθρου 14 και 
του άρθρου 15 καθώς και την εκδοθείσα υπ’ αριθμ. 
Φ5/89656/Β3/2007 Υπουργική Απόφαση «Εφαρμογή 
του Συστήματος Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» 
(ΦΕΚ τ.Β’1466/13-08-2007).

12. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 
τ.Α΄ 112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», 
όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε, τροποποιήθη-
κε και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4210/
2013 (ΦΕΚ τ.Α΄254/21-11-2013), του άρθρου 197 του 
ν. 4281/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄160/8-8-2014), του άρθρου 31 
του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34 Α΄/23-3-2015) περί «κωδικο-
ποίησης διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγ-
γραφα και στοιχεία, του άρθρου 375 του ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ τ.Α΄147/08-08-2016 καθώς και την εκδοθείσα υπ’ 
αριθ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.

13. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 4334/Β΄/
12-12-2017) Υπουργική απόφαση που αφορά τον 
«Τρόπο κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογι-
σμού λειτουργίας και την έκθεση βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» 
και τις εγκυκλίους εφαρμογής υπ΄αριθμ. 163204/
Ζ1/29-09-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-λοιπά θέ-
ματα ΑΔΑ: ΨΙΜΖ4653ΠΣ-0Ρ2 και ιδίως το εδ. 3, υπ΄αριθμ. 
164530/Ζ1/03-10-2017 «Άμεσες ενέργειες και χρονοδι-
άγραμμα όσον αφορά τη λειτουργία των Ειδικών Λογα-
ριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη 
δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α΄114), υπ΄αριθμ. 203446/
Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114), υπ΄αριθμ. 227378/
Ζ1/22.12.2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/
2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών».

14. Τη συγκρότηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) με ΑΔΑ: 6ΔΑΒ469Β7Γ-34Ι.

15. Την Απόφαση της Συγκλήτου συνεδρίαση 384η/

08-03-2018 με την οποία εγκρίνεται η επανίδρυση του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πο-
λιτικό Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές» του Τμήματος 
Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης σε 
εφαρμογή του ν. 4485/17 (ΦΕΚ 114 Α΄) και σύμφωνα με 
την εισήγηση της με αριθμό 169/14-02-2018 συνεδρία-
σης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης, 
όπως αυτή διαβιβάζεται δια της Επιτροπής Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών του Ιδρύματος (συνεδρίαση με αριθμ. 
3/06.03.2018).

16. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης 
(συνεδρίαση με αριθμό 169/14-02-2018) σχετικά με την 
κατάρτιση του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: 
«Πολιτικό Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές» του Τμήμα-
τος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης και 
το απόσπασμα πρακτικών της με αριθμ. 3/06.03.2018 
συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Κρήτης.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη εις βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: 
«Πολιτικό Σύστημα και Δημόσιες Πολιτικές» του Τμή-
ματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
όπως αυτός κατατέθηκε και έχει ως ακολούθως:

1.1 Σκοπός και Αντικείμενο
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της Πολιτικής 

Επιστήμης μέσω της εμβάθυνσης σε εξειδικευμένα γνω-
στικά αντικείμενα και η ανάδειξη νέων ερευνητών και 
επιστημόνων σε αυτά τα γνωστικά αντικείμενα με υψηλή 
εξειδίκευση.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι τα επιμέρους ερευνητικά 
αντικείμενα που ανήκουν στο χώρο της Πολιτικής Επι-
στήμης, με εμβάθυνση στην ειδίκευση «Πολιτικό Σύστη-
μα και Δημόσιες Πολιτικές».

1.2 Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-

δών (Δ.Μ.Σ.) στο «Πολιτικό Σύστημα και (στις) Δημόσιες 
Πολιτικές».

1.3 Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί.
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιού-

χοι τμημάτων Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημιακής Κατεύθυνσης) της 
ημεδαπής και ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, κα-
θώς και απόφοιτοι τμημάτων Α.Ε.Ι. (Τεχνολογικής Κατεύ-
θυνσης), εφόσον έχουν υποστεί επιτυχώς τη διαδικασία 
εισαγωγής που προβλέπεται στον Κανονισμό του Π.Μ.Σ.

1.4 Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορί-

ζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το 
τελευταίο εξάμηνο σπουδών διατίθεται αποκλειστικά 
για τη συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργα-
σίας (Μ.Δ.Ε.).

1.5 Διαδικασία Προκήρυξης
Το υπό προκήρυξη πρόγραμμα σπουδών, ο μήνας που 

θα γίνει αυτή, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής, κα-
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θορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος κάθε έτος. 
Η προκήρυξη δημοσιεύεται στα έντυπα και ηλεκτρονικά 
μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η επιλογή των εισακτέων 
γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τον πα-
ρόντα Κανονισμό.

1.6 Προϋποθέσεις Υποψηφιότητας
Οι προϋποθέσεις για την κατάθεση από τους υποψή-

φιους φακέλου υποψηφιότητας καθορίζονται από τη 
Συνέλευση του Τμήματος. Προϋπόθεση για την επιλογή 
αποτελεί η επαρκής γνώση μίας τουλάχιστον γλώσσας 
πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ.

1.7 Επιλογή των Εισακτέων
Οι υποψήφιοι γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν υποστεί 

επιτυχώς τη διαδικασία εισαγωγής που προβλέπεται 
στον παρόντα Κανονισμό του Π.Μ.Σ. Συγκεκριμένα για 
την απόκτηση του Δ.Μ.Σ., η εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. γίνε-
ται με γραπτή δοκιμασία. Η διαδικασία ορίζεται από 
την προκήρυξη μετά από απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος, η οποία ορίζει και πενταμελή επιτροπή 
επιλογής.

Με βάση τη βαθμολογία καταρτίζεται ο τελικός πίνα-
κας κατάταξης των υποψηφίων του Π.Μ.Σ. και με βάση 
τη σειρά των υποψηφίων γίνεται η επιλογή τους. Εάν 
κάποιος υποψήφιος αρνηθεί να εγγραφεί, τη σειρά του 
καταλαμβάνει ο επόμενος στη σειρά κατάταξης.

1.8 Διεύθυνση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Τα διοικητικά όργανα, που είναι υπεύθυνα για το πρό-

γραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Πολιτι-
κής Επιστήμης και οι αρμοδιότητές τους καθορίζονται 
από το άρθρο 31 του ν. 4485/2017.

1.9 Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που 

απαιτούνται για τη λήψη του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε ενε-
νήντα (90). Τα μαθήματα έχουν τη μορφή σεμιναρίου 
και διακρίνονται σε δύο (2) κατηγορίες, τα μαθήματα 
κορμού και τα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα, δι-
άρκειας τριών (3) ωρών ανά συνάντηση. Συγκεκριμένα, 
ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει: (α) σαράντα (40) 
πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή παρακολούθηση 
και αξιολόγηση τεσσάρων (4) μαθημάτων κορμού, (β) 
είκοσι (20) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή παρα-
κολούθηση και αξιολόγηση δύο (2) υποχρεωτικών κατ’ 
επιλογή μαθημάτων και (γ) τριάντα (30) πιστωτικές μο-
νάδες από την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας. Η εκπόνηση της Μ.Δ.Ε. ξεκινά στο Γ΄ εξάμηνο 
σπουδών.

Το πρόγραμμα σπουδών ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο 
έχει ως εξής:
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος
Πιστωτικές 

Μονάδες 
(ECTS)

Κορμού (ένα από τα παρακάτω)
Θεωρίες και έννοιες
Δημόσια Διοίκηση. Δημόσιες Πολιτικές

10 ECTS
10 ECTS

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά 
(ένα από τα παρακάτω) 10 ECTS

Θεωρίες Εξουσίας
Θεωρίες Δημοκρατίας
Πολιτική Οικονομία
Διαλεκτική Θεωρία και Πολιτική
Κριτική Θεωρία
Διαδίκτυο και Πολιτική
Πολιτικές Κατάρτισης και Πολιτικές Απασχό-
λησης
Μεθοδολογία της Έρευνας
Ανάλυση Δημόσιας Πολιτικής
Κράτος και Ρύθμιση
Χώρος και Πολιτική
Συμμετοχικοί Θεσμοί και Τοπική Δημοκρατία
Κοινοβουλευτισμός και Θεωρία της Αντιπρο-
σώπευσης
Νέες Τεχνολογίες και Δικαιώματα
Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές
Δημοκρατία και Κοινωνικό Κράτος
Συγκριτική Δημόσια Διοίκηση
Τεχνικές λήψης απόφασης και εργαλεία αξιο-
λόγησης δημοσίων πολιτικών
Διοίκηση αλλαγών και μεταρρυθμίσεων
Διοικητική Οργάνωση του Κράτους
ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος
Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)
Κορμού
Ελληνική Πολιτική
Ευρωπαϊκή και Διεθνής Πολιτική

10 ECTS
10 ECTS

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά 
(ένα από τα παρακάτω)

10 ECTS

Πολιτική αντιπροσώπευση και πολιτικό προσω-
πικό στη σύγχρονη Ελλάδα
Πολιτικός λόγος και πολιτική στη Γ’ Ελληνική Δη-
μοκρατία και Εξουσία, κυβέρνηση και ιδεολογία 
στη μεταπολιτευτική Ελλάδα
Πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης
Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική
Πολιτική και πολιτική κουλτούρα στη Ελλάδα
Συνταγματική θεωρία
Ιστορία των Πολιτικών και Συνταγματικών Θε-
σμών
Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Ρατσισμός, Μετανάστευση και Μειονότητες
Συγκριτικό Συνταγματικό Δίκαιο
Η Πολιτική Οικονομία της Τοπικότητας στην Κίνα
Διαδικασίες Διαμόρφωσης και Εφαρμογής Ευ-
ρωπαϊκών Πολιτικών
Αγορά Εργασίας και Πολιτικές Απασχόλησης
Θεσμοί και πολιτικές στο ελληνικό πολιτικό σύ-
στημα
Θεσμοί και πολιτικές στο πολιτικό σύστημα της 
Ευρωπαϊκής ’Ενωσης
Θεμελιώδη δικαιώματα στην εθνική και ενωσι-
ακή έννομη τάξη 
Ιστορία των διοικητικών θεσμών
ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS
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Γ ΕΞΑΜΗΝΟ
Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30ECTS
ΣΥΝΟΛΟ Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS

Σύνολο ECTS για το Π.Μ.Σ. «Πολιτικό Σύστημα και Δη-
μόσιες Πολιτικές»: 90

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος δύναται 
να επέλθει τροποποίηση στο πρόγραμμα μαθημάτων 
και ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων 
σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στον Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών.

1.10 Παρακολούθηση Μαθημάτων και όροι διαγραφής
Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική, 

καθώς και η εκπλήρωση όλων των οριζόμενων από το 
Π.Μ.Σ. υποχρεώσεων.

Προϋπόθεση για την απονομή του Δ.Μ.Σ. είναι η συ-
νεπής συμμόρφωση των υποψηφίων με τον Κανονισμό 
Σπουδών του Π.Μ.Σ. και ιδιαίτερα, η έγκαιρη κατάθε-
ση και έγκριση της Μ.Δ.Ε., η επιτυχής παρακολούθηση 
των μαθημάτων στον οριζόμενο από το Π.Μ.Σ. χρόνο, 
η συγκέντρωση του αναγκαίου αριθμού μαθημάτων/ 
πιστωτικών μονάδων, καθώς και η τακτική εκπλήρωση 
όλων των εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποχρεώσεων 
που απορρέουν από την εγγραφή στο ΠΜΣ.

Η αξιολόγηση των μαθημάτων κορμού και των μαθη-
μάτων επιλογής, καθώς και της Μ.Δ.Ε γίνεται στην δε-
καβάθμια κλίμακα με υποδιαιρέσεις, με άριστα το δέκα 
(10) και βάση το πέντε (5).

Οι εξετάσεις διεξάγονται στο τέλος κάθε εξαμήνου 
και είναι υποχρεωτικές για όλους τους μεταπτυχιακούς 
φοιτητές. Οι ημερομηνίες ορίζονται από το Π.Μ.Σ. και τα 
αρμόδια όργανά του. Ο τρόπος εξέτασης και η εξεταστέα 
ύλη ορίζεται από τον κάθε διδάσκοντα.

Το πρόγραμμα προβλέπει τη δυνατότητα επαναληπτι-
κής εξέτασης σε μαθήματα του Π.Μ.Σ. η οποία πραγμα-
τοποιείται τον Σεπτέμβριο. Στην επαναληπτική εξέταση 
δικαιούνται να συμμετάσχουν όσοι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές έχουν παρακολουθήσει και επιτυχώς εξεταστεί σε 
τουλάχιστον τρία (3) μαθήματα κατά τη διάρκεια των δύο 
(2) προηγούμενων εξαμήνων. Σε κάθε άλλη περίπτωση 
απαιτείται ειδική άδεια από τη Συνέλευση του Τμήματος 
στη βάση δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ανυπέρ-
βλητο κώλυμα του μεταπτυχιακού φοιτητή.

Μεταπτυχιακός φοιτητής που δεν επιτύχει την ολο-
κλήρωση των σπουδών του εντός του προβλεπόμενου 
ημερολογιακού έτους μπορεί να την παρατείνει μέχρι 
δύο (2) εξάμηνα. Θα πραγματοποιείται επανεγγραφή. 
Ειδικότερα, ο φοιτητής θα μπορεί να αντικαταστήσει 
με αντίστοιχα μαθήματα που προσφέρονται το τρέχον 
ακαδημαϊκό έτος όσα μαθήματα χρειάζονται για την 
ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ., καθώς και να συμπληρώσει τα 
σχετικά με τη Μ.Δ.Ε.

Μεταπτυχιακός φοιτητής που αποτύχει μέσα στη διε-
τία εγγραφής του να ολοκληρώσει όλα τα απαιτούμενα 
για την απόκτηση Μ.Δ.Ε., διαγράφεται οριστικά από το 
Π.Μ.Σ.

1.11 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Μετά το τέλος του Β’ εξαμήνου οι φοιτητές είναι υπο-

χρεωμένοι να αναλάβουν την εκπόνηση Μ.Δ.Ε υπό την 
εποπτεία ενός μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Ειδικότερα:

1. Η Μ.Δ.Ε. πρέπει να έχει συνάφεια με το αντικείμενο 
του Π.Μ.Σ. Για την εξέταση της Μ.Δ.Ε. ορίζεται τριμελής 
επιτροπή στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων και δύο 
άλλα μέλη που έχουν αντικείμενο συναφές με το Π.Μ.Σ.

2. Ο ορισμός της τριμελούς επιτροπής γίνεται από τη 
Συνέλευση του Τμήματος μετά από αίτηση του επιβλέ-
ποντος ή του μεταπτυχιακού φοιτητή, όταν ολοκληρωθεί 
η συγγραφή της Μ.Δ.Ε.

3. Όταν μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος αποχωρούν λόγω 
συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας ή αποχωρούν λόγω 
διορισμού τους σε άλλο ΑΕΙ μπορούν να παραμείνουν 
ως επιβλέποντες.

4. Η Μ.Δ.Ε. αποτελεί πρωτότυπη ερευνητική μελέτη με 
εξειδικευμένο θέμα, συναφές με τα γνωστικά αντικείμε-
να του Π.Μ.Σ. που ο φοιτητής έχει επιλέξει. Το μέγεθός 
της ορίζεται σε 20.000-25.000 λέξεις.

5. Η συγγραφή της Μ.Δ.Ε. αναλαμβάνεται από τον 
φοιτητή με την έγκριση του επιβλέποντα καθηγητή. Η 
δήλωση του θέματος και του επιβλέποντα γίνεται στη 
Γραμματεία του Π.Μ.Σ. μέχρι την 30η Ιουνίου. Προϋ-
πόθεση για την έναρξη συγγραφής της διπλωματικής 
εργασίας είναι η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση 
σε τέσσερα (4) τουλάχιστον μαθήματα του Π.Μ.Σ. στα 
προηγούμενα δύο (2) εξάμηνα.

6. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παραδώσει 
την εργασία στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. μέχρι τη δεύτερη 
εβδομάδα του Ιανουαρίου (σε πέντε αντίγραφα). Επίσης, 
η εργασία κατατίθεται στο ηλεκτρονικό αναγνωστήριο 
της Βιβλιοθήκης.

7. Προϋπόθεση για την εξέταση της Μ.Δ.Ε είναι η επι-
τυχής ολοκλήρωση του ελάχιστου αριθμού μαθημάτων 
που ορίζει το Π.Μ.Σ., δηλαδή έξι (6) μαθημάτων.

8. Τη Μ.Δ.Ε αξιολογεί τριμελής επιτροπή. Αυτή περι-
λαμβάνει τον επιβλέποντα καθηγητή και δύο (2) ακόμη 
μέλη Δ.Ε.Π. που ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμή-
ματος, ως αξιολογητές/εξεταστές. Ο τελικός βαθμός της 
Μ.Δ.Ε. προκύπτει από τον μέσο όρο της βαθμολογίας 
των τριών (3) μελών της τριμελούς επιτροπής που συ-
γκροτείται για κάθε επιμέρους Μ.Δ.Ε. Η Μ.Δ.Ε. κρίνεται 
επιτυχής όταν και οι τρεις (3) βαθμολογητές την αξιολο-
γήσουν με βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο της βάσης που είναι 
ο βαθμός πέντε (5).

9. Σε περίπτωση ανεπιτυχούς εξέτασης της Μ.Δ.Ε 
προβλέπεται παραπομπή σε επανεξέταση. Στην περί-
πτωση αυτή απαιτείται ο φοιτητής να ακολουθήσει τις 
υποδείξεις του επιβλέποντος καθηγητή για διορθώσεις, 
βελτιώσεις και προσαρμογές και να καταθέσει εκ νέου 
την Μ.Δ.Ε το αργότερο μέχρι την 30η Μαΐου (σε πέντε 
αντίγραφα). Η εξέταση ορίζεται για την περίοδο του Ιου-
νίου. Αν απορριφθεί εκ νέου η διπλωματική εργασία ο 
φοιτητής διαγράφεται οριστικά από το Π.Μ.Σ.

10.Σε περίπτωση που δεν πληροί την προϋπόθεση 
των τεσσάρων (4) επιτυχών μαθημάτων, ο φοιτητής δι-
καιούται έναρξη συγγραφής της Μ.Δ.Ε. εάν, μετά την 
επαναληπτική περίοδο, έχει επιτυχώς εξεταστεί σε πέντε 
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(5) μαθήματα. Με την απόκτηση δικαιώματος εκπόνησης 
Μ.Δ.Ε. γίνεται δήλωση του θέματος και του επιβλέποντα 
στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. μέχρι τη δεύτερη εβδομάδα 
του Οκτωβρίου. Η κατάθεση της Μ.Δ.Ε. ορίζεται για τη 
δεύτερη εβδομάδα του Ιανουαρίου και η εξέταση για 
την περίοδο του Φεβρουαρίου. Για τη συγγραφή της 
Μ.Δ.Ε. στην περίπτωση αυτή ισχύουν αντίστοιχα ότι και 
για την εμπρόθεσμη υποστήριξη. Αν παραπεμφθεί για 
επανεξέταση, αυτή πραγματοποιείται την αμέσως επό-
μενη περίοδο, με προθεσμία παράδοσης την 31η Μαΐου.

11. Κατά την περίοδο αυτή ο μεταπτυχιακός φοιτη-
τής καλείται, επίσης, να ολοκληρώσει τη φοίτησή του 
και να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στα 
προβλεπόμενα μαθήματα. Ειδικότερα, επανεγγράφεται 
στο Π.Μ.Σ. του νέου ακαδημαϊκού έτους και καλείται να 
αντικαταστήσει τυχόν μαθήματα που απαιτούνται για 
την ολοκλήρωση της φοίτησής του με αντίστοιχα μα-
θήματα από τα προσφερόμενα στο τρέχον εξάμηνο. Σε 
περίπτωση που αποτύχει στις εξετάσεις των μαθημάτων 
αυτών ο μεταπτυχιακός φοιτητής διαγράφεται οριστικά 
από το Π.Μ.Σ.

12. Στην περίπτωση μη κατάθεσης της Μ.Δ.Ε εντός 
της οριζόμενης προθεσμίας ο μεταπτυχιακός φοιτητής 
μπορεί να παρατείνει τη φοίτησή του για ολοκλήρωση 
της διπλωματικής εργασίας για ένα εξάμηνο, δηλαδή 
για την αμέσως επόμενη περίοδο. Απαιτείται κατάθεση 
αιτιολογημένης αίτησης στη Συνέλευση του Τμήματος. 
Εάν η Μ.Δ.Ε. δεν κατατεθεί εντός αυτής της προθεσμίας 
και με αυτό το εξάμηνο συμπληρώνεται διετία από την 
πρώτη εγγραφή του φοιτητή, ο φοιτητής διαγράφεται 
οριστικά από το Π.Μ.Σ.

1.12 Τρόπος φοίτησης
Ο τρόπος φοίτησης στο Π.Μ.Σ. αφορά την πλήρη φοί-

τηση. Πέρα από τις κατά καιρούς αιτήσεις αναστολής της 
φοίτησης, δεν έχει προκύψει ζήτημα μερικής ή (ακόμη 
λιγότερο) διαδικτυακής φοίτησης.

1.13 Αναστολή Σπουδών
Μπορεί να παρέχεται μετά από απόφαση της Συνέ-

λευσης του Τμήματος δυνατότητα στο μεταπτυχιακό 
φοιτητή προσωρινής αναστολής των σπουδών του, για 
σοβαρούς λόγους, που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) συνε-
χόμενα εξάμηνα. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής 
ιδιότητας δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη ανώ-
τατη διάρκεια κανονικής φοίτησης.

1.14 Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. απασχολείται κυρίως το υπάρχον προσωπι-

κό του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης. Επίσης, δύναται 
να απασχοληθεί και προσωπικό από άλλα Τμήματα του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, μέλη Δ.Ε.Π. συναφούς γνωστι-
κού αντικειμένου άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, 
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθ. 36 του ν.4485/2017.

1.15 Υλικοτεχνική υποδομή
Από την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή χρησιμο-

ποιούνται: α) Η αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος, 
β) Η αίθουσα διδασκαλίας του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (ΠΕ2), γ) Δυο (2) αίθουσες σεμιναρίων 
του Τμήματος (ΠΕ και ΠΕ3), δ) Οι χώροι των πέντε (5) 

θεσμοθετημένων εργαστηρίων του Τμήματος, δ) Η Βι-
βλιοθήκη του Πανεπιστημίου και ε) Η Γραμματεία του 
Τμήματος που στεγάζει τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

1.16 Γλώσσα διδασκαλίας
Κάθε μάθημα διδάσκεται στην ελληνική γλώσσα. Η 

συγγραφή της διπλωματικής εργασίας γίνεται στην ελ-
ληνική γλώσσα.

1.17 Τέλη φοίτησης
Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης για το Π.Μ.Σ.
1.18 Διάρκεια λειτουργίας Π.Μ.Σ.
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει έως το ακαδημαϊκό έτος 

2025-2026. Κάθε πέντε χρόνια η Σύγκλητος θα αποφα-
σίζει για τη συνέχιση ή όχι του Π.Μ.Σ.

1.19 Αναγνώριση τίτλου αλλοδαπού φοιτητή
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε 

φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου 
από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από 
τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων 
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμ-
φωνα με το ν. 3328/2005 (Α` 80).

1.20 Μεταβατικές Διατάξεις
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο 

Π.Μ.Σ. του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης «Πολιτική 
Ανάλυση και Πολιτική Θεωρία» μέχρι το ακαδημαϊκό 
έτος 2017-2018 θα περατώσουν τις σπουδές τους σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης υπουργικής 
απόφασης, όπως ορίζει η παράγραφος 2β του άρθρου 
85 του νόμου 4485/2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ρέθυμνο, 23 Μαΐου 2018

Ο Πρύτανης

ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ

Ι

Αριθμ. 6787/23.05.2018 (2)
Έγκριση Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών 

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 

τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Θεωρία και Εφαρ-

μογές» του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχο-

λικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης 

σύμφωνα με το ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄).

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(Αριθμ. τακτικής συνεδρίασης 386η/19-04-2018)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239 τ. Α΄/1973) 

περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη 
ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, του ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310 
τ. Α΄/1974) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του 
ν.δ. 87/1973 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄/1973) «περί ιδρύσεως Πανε-
πιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως 
διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ..., του ν. 259/
1976 (ΦΕΚ 25 τ. Α΄/1976) περί τροποποιήσεως και συ-
μπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρή-
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της κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του π.δ. 103/1983, 
(ΦΕΚ 48/15.04.1983, τ. Α΄) - Αυτοδύναμη λειτουργία του 
Πανεπιστημίου Κρήτης..., καθώς και της λοιπής νομοθε-
σίας περί Πανεπιστημίου Κρήτης.

2. Το υπ΄αριθμ. π.δ. 96/2013 (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α΄/
05.06.2013) για την «Κατάργηση ‐ συγχώνευση τμημά-
των ‐ Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το υπ’ αριθμ. π.δ. 128/
2013 (Φ.Ε.Κ. 195/τ.Α’/17.09.2013), και τις εκδοθεί-
σες μετ΄ αυτού Διαπιστωτικές Πράξεις του Πρύτανη, 
υπ΄ αριθμ. 10.953/31.07.2013, 10.954/31.07.2013 και 
10.955/31.07.2013 (Φ.Ε.Κ. 1959/τ.Β΄/12.08.2013). Το 
ν. 4452/2017 (Φ.Ε.Κ. 17/τ.Α΄/15.02.2017) «Ρύθμιση θεμά-
των του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της 
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις», 
άρθρο 27 «Ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστή-
μιο Ιωαννίνων ‐ Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο 
Κρήτης», παράγραφος 4.

3. Την απόφαση 6/16 (ΦΕΚ τ.ΥΟΔΔ 82/18-02-2016) και 
την υπ’ αριθμ. 31460/Ζ1/23-02-2016 (ΑΔΑ: ΨΡΙ24653ΠΣ-
Υ1Κ) διαπιστωτική πράξη της Αναπληρώτριας Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων όπου διαπιστώνε-
ται ότι ο Καθηγητής Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας, του Τμή-
ματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Π.Κ., έχει 
εκλεγεί Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης με πλήρη 
θητεία, από 23/02/2016.

4. Την υπ΄αριθμ. 17070/01-12-2017 (ΑΔΑ: 9ΙΖΔ469Β7Γ-
ΟΞΛ) Πράξη Συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπι-
στημίου Κρήτης, στις 01-12-2017 σε εφαρμογή των δια-
τάξεων του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) για 
το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργά-
νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», και ιδίως:

6. Τις διατάξεις του Άρθρου 13 «Σύγκλητος» παρ. 2, εδ. 
ιε, Ιζ, ιη, του ΚΕΦ. Δ΄ «ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑ-
ΔΩΝ ΤΟΥΣ» του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του Άρθρου 31 «Όργανα διοίκησης των 
Π.Μ.Σ. και των Διδακτορικών Σπουδών» του ΚΕΦ. ΣΤ΄ 
«Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις», καθώς και

8. Τις διατάξεις του Άρθρ. 45 «Εξουσιοδοτικές διατά-
ξεις» του ΚΕΦ. ΣΤ΄ «Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπου-
δών» του ως άνω νόμου.

9. Τις διατάξεις του Άρθρου 85 «Τελικές και μεταβατικές 
διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ΄» Μέρος Δεύτερο, του ν. 4485/
2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-
τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις».

10. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 195/
06.09.2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας 
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευ-
τικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

11. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.Α΄/
02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 

εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πι-
στωτικών μονάδων-Παράρτημα διπλώματος», και ιδίως 
του άρθρου 13, του οποίου η παρ. 3 προστέθηκε με το 
άρθρο 13 παρ. 3 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ τ.Α΄ 130) και αντι-
καταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 3794/
2009 (ΦΕΚ τ.Α΄ 156/04-09-2009), του άρθρου 14 και 
του άρθρου 15 καθώς και την εκδοθείσα υπ’ αριθμ. 
Φ5/89656/Β3/2007 Υπουργική Απόφαση «Εφαρμογή 
του Συστήματος Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» 
(ΦΕΚ τ.Β’1466/13-08-2007).

12. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 
τ.Α΄ 112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», 
όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε 
και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4210/
2013 (ΦΕΚ τ.Α΄254/21-11-2013), του άρθρου 197 του 
ν. 4281/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄160/8-8-2014), του άρθρου 31 
του π.δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34 Α΄/23-3-2015) περί «κωδικο-
ποίησης διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγ-
γραφα και στοιχεία, του άρθρου 375 του ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ τ.Α΄147/08-08-2016 καθώς και την εκδοθείσα υπ’ 
αριθ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010 απόφαση.

13. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1 (ΦΕΚ4334/Β΄/12-12-2017) 
Υπουργική απόφαση που αφορά τον «Τρόπο κατάρτισης 
του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και την 
έκθεση βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχια-
κών Σπουδών» και τις εγκυκλίους εφαρμογής υπ΄αριθμ. 
163204/Ζ1/29-09-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 
4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και 
εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-λοιπά θέματα ΑΔΑ: 
ΨΙΜΖ4653ΠΣ-0Ρ2 και ιδίως το εδ. 3, υπ΄αριθμ. 164530/
Ζ1/03-10-2017 «Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα 
όσον αφορά τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών 
Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημο-
σίευση του ν. 4485/17 (Α΄114), υπ΄αριθμ. 203446/Ζ1/
22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή 
διατάξεων του ν. 4485/17 (Α΄114), υπ΄αριθμ. 227378/
Ζ1/22.12.2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/
2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών».

14. Τη συγκρότηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄) με ΑΔΑ: 6ΔΑΒ469Β7Γ-34Ι.

15. Την Απόφαση της Συγκλήτου συνεδρίαση 386η/
19-04-2018 με την οποία εγκρίνεται η επανίδρυση του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επι-
στήμες της Αγωγής: Θεωρία και Εφαρμογές» του Παι-
δαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114 Α΄) και σύμφωνα με την εισήγηση της με αριθ-
μό 550/14-03-2018 συνεδρίασης της Συνέλευσης του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, 
όπως αυτή διαβιβάζεται δια της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Ιδρύματος (συνεδρίαση με αριθμ. 
5/17.04.2018).

16. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης 
του Πανεπιστημίου Κρήτης (συνεδρίαση με αριθμό 550/
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14-03-2018) σχετικά με την κατάρτιση του Κανονισμού 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: 
Θεωρία και Εφαρμογές» του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης 
και το απόσπασμα πρακτικών της με αριθμ. 5/17.04.2018 
συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Κρήτης.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη εις βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: 
«Επιστήμες της Αγωγής: Θεωρία και Εφαρμογές» του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως αυτός κατατέθηκε και έχει 
ως ακολούθως:

1. Διαδικασία Προκήρυξης
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης 

(Π.Τ.Π.Ε.) οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Επιστήμες της Αγωγής: Θεωρία 
και Εφαρμογές».

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή των Επιστημών 
της Αγωγής μέσω της βαθύτερης έρευνας σε εξειδικευ-
μένα και προωθημένα γνωστικά πεδία και η ανάδειξη 
νέων ερευνητών και επιστημόνων σε ειδικότητες της 
Προσχολικής Παιδαγωγικής και των εφαρμογών των 
Ανθρωπιστικών Επιστημών στην εκπαίδευση. Αντικεί-
μενο του Π.Μ.Σ. είναι τα επιμέρους ερευνητικά πεδία 
που ανήκουν στο χώρο των Επιστημών της Αγωγής σε 
θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο.

Το Π.Μ.Σ., προάγοντας την επιστημονική σκέψη, καθι-
στά ικανούς τους πτυχιούχους ως ερευνητές-εκπαιδευτι-
κούς να ασχοληθούν σε διάφορους τομείς της δημόσιας 
και ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, το Π.Μ.Σ. προετοιμάζει τους φοιτητές με 
συστηματική εκπαίδευση ώστε ολοκληρώνοντας τις 
σπουδές τους να μπορούν:

1. να εργαστούν ως ερευνητές σε διάφορους χώρους 
της εκπαίδευσης, όπως εκπαιδευτικούς οργανισμούς, 
πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα κ.λπ.,

2. να στελεχώσουν την εκπαίδευση ως σχολικοί σύμ-
βουλοι, διευθυντές και ως στελέχη σε άλλες θέσεις ευ-
θύνης στην εκπαίδευση,

3. να είναι ικανοί να επικοινωνούν με την επιστημονική 
εκπαιδευτική κοινότητα και να ανακοινώνουν τα ερευ-
νητικά τους αποτελέσματα σε αυτήν,

4. να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση 
διδακτορικού διπλώματος, και

5. να διαθέτουν Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια 
μέσω της απόκτησης του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού 
τίτλου.

2. Προϋποθέσεις Υποψηφιότητας
Στην ειδίκευση Θεωρία και Πράξη στην Προσχολική 

Εκπαίδευση γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι: α) των Παιδαγω-
γικών Τμημάτων, των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγι-
κής και Ψυχολογίας και Τμημάτων Ψυχολογίας των Α.Ε.Ι. 
της ημεδαπής ή αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Τμημά-
των της αλλοδαπής, β) άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι., εφόσον 

κατά τις προπτυχιακές τους σπουδές έχουν εξετασθεί 
επιτυχώς σε πέντε τουλάχιστον μαθήματα των Επιστη-
μών της Αγωγής, γ) Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής, 
Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας, Τμημάτων Κοινωνικής 
Εργασίας και Τμημάτων Λογοθεραπείας των Α.Τ.Ε.Ι. της 
ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. της αλλοδα-
πής, δ) άλλων Τμημάτων Τ.Ε.Ι., εφόσον κατά τις προπτυ-
χιακές τους σπουδές έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε πέντε 
τουλάχιστον μαθήματα των Επιστημών της Αγωγής.

Στην ειδίκευση Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Εκπαί-
δευση γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι: (α) των Παιδαγωγικών 
Τμημάτων, Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών 
επιστημών των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Πανε-
πιστημιακών Τμημάτων της αλλοδαπής, (β) άλλων Τμη-
μάτων Α.Ε.Ι., εφόσον έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε δύο 
τουλάχιστον μαθήματα είτε των Επιστημών της Αγωγής 
είτε συναφή με τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, (γ) Τμημά-
των Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής, Τμημά-
των Κοινωνικής Εργασίας και Τμημάτων Λογοθεραπείας 
των Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. 
της αλλοδαπής.

Η προκήρυξη του Π.Μ.Σ., ο μήνας που θα γίνει αυτή, 
καθώς και ο ανώτατος αριθμός των υπό κατάληψη θέσε-
ων μεταπτυχιακών φοιτητών καθορίζονται από τη Συνέ-
λευση κατ’ έτος. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στα έντυπα 
και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η επιλογή 
των εισακτέων γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν στη Γραμμα-
τεία του Π.Τ.Π.Ε. αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, αντίγρα-
φα τίτλων σπουδών, αναλυτικό πιστοποιητικό προπτυ-
χιακών σπουδών (όπου αναφέρονται όλα τα μαθήματα 
που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς και η επίδοσή τους 
σ’ αυτά), καθώς και ενδεχόμενα πτυχία ξένης γλώσσας. 
Η συνάφεια των προαπαιτούμενων προπτυχιακών μα-
θημάτων με τις Επιστήμες της Αγωγής ή με το γνωστικό 
αντικείμενο του Π.Μ.Σ. αποφασίζεται από την επιτροπή 
επιλογής της ειδικότητας.

Οι τίτλοι σπουδών που έχουν αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. εξωτε-
ρικού πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
ή ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ως τίτλοι ισότιμοι με εκείνους που χορη-
γούν τα ελληνικά Α.Ε.Ι.

Οι Έλληνες πτυχιούχοι πρέπει να γνωρίζουν επαρ-
κώς μια ξένη γλώσσα: Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά. Για 
να ελεγχθεί αυτή η γνώση, οι υποψήφιοι καλούνται σε 
γραπτή δοκιμασία. Από τη δοκιμασία απαλλάσσονται: 
(α) οι κατέχοντες Proficiency για τα Αγγλικά και οι κά-
τοχοι αντίστοιχων διπλωμάτων στα Γαλλικά (Sorbonne 
II) και στα Γερμανικά (Kleines Sprachdiplom ή Grosses 
Sprachdiplom) ή και Mittelstufe μέχρι το 2007, ή (β) Κρα-
τικό Πτυχίο Γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου (Γ1 
ή Γ2), ή (γ) νόμιμα αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
(πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) πανεπιστημιακό τίτλο από ξένη 
χώρα σε μία από τις παραπάνω γλώσσες.

Οι υπήκοοι ξένων (μη-ελληνόφωνων) χωρών πρέπει 
να έχουν επαρκή γνώση της Ελληνικής, η διαπίστωση 
της οποίας γίνεται με γραπτή δοκιμασία.

3. Επιλογή των Εισακτέων
Η επιλογή των εισακτέων του Π.Μ.Σ. γίνεται σύμφωνα 

με τις κείμενες διατάξεις. Ειδικότερα, για την επιλογή των 
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εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) υπολογίζεται ο βαθμός επιτυχίας κάθε υποψη-
φίου, όπως προκύπτει από συνεκτίμηση των εξής κυρίως 
κριτηρίων:

• τον γενικό βαθμό του πτυχίου,
• τον βαθμό σε δύο προπτυχιακά μαθήματα συγγενικά 

με την προκηρυγμένη ειδικότητα,
• τον βαθμό της πτυχιακής εργασίας, όπου αυτή προ-

βλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο,
• την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψη-

φίου,
• τον βαθμό των γραπτών δοκιμασιών (εφόσον προ-

βλεφθούν από την προκήρυξη),
• τον βαθμό επίδοσης στη συνέντευξη (ελάχιστος 

βαθμός 5),
• τη σχετική επαγγελματική εμπειρία ως εκπαιδευτι-

κού ή συναφή με την προκηρυγμένη ειδικότητα και το 
βασικό πτυχίο του υποψηφίου,

• τις σχετικές επιστημονικές δημοσιεύσεις που διαθέτει.
Ειδικότερα, εφόσον η Συνέλευση του Τμήματος απο-

φασίσει να περιλαμβάνεται το κριτήριο της γραπτής 
δοκιμασίας στην προκήρυξη, τότε αυτή διενεργείται σε 
δύο θεματικές περιοχές σχετικές με τις δύο ειδικεύσεις. 
Απαραίτητος όρος επιτυχίας είναι η επίτευξη της βάσης 
(βαθμός 5) και στα δύο εξεταζόμενα μαθήματα.

Η Επιτροπή Επιλογής ελέγχει την ακρίβεια και γνησιό-
τητα των δικαιολογητικών που έχουν καταθέσει οι υπο-
ψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές. Τα μόρια που δίνει κάθε 
κριτήριο προστίθενται, χωρίς ωστόσο να είναι αναγκαίο 
οι υποψήφιοι να έχουν συγκεντρώσει μόρια από όλα τα 
κριτήρια. Τα κριτήρια είναι μετρήσιμα και δίνουν έναν 
ορισμένο αριθμό μορίων για κάθε υποψήφιο. Η μοριο-
δότηση των παραστατικών που γίνονται αποδεκτά, η 
διενέργεια και η βαθμολόγηση της συνέντευξης γίνονται 
από την Επιτροπή Επιλογής.

Με βάση το σύνολο των μορίων καταρτίζεται ο τελικός 
πίνακας κατάταξης των υποψηφίων του Π.Μ.Σ. και με 
βάση τη σειρά των υποψηφίων γίνεται η επιλογή τους. 
Εάν κάποιος υποψήφιος αρνηθεί να εγγραφεί, τη σειρά 
του παίρνει ο επόμενος στη σειρά κατάταξης. Εάν ισο-
βαθμήσουν στην τελευταία θέση παραπάνω του ενός 
υποψήφιοι, τότε επιλέγονται όλοι.

Ειδικότερα:
• Για τη μοριοδότηση των δύο σχετικών με την προκη-

ρυγμένη ειδικότητα προπτυχιακών μαθημάτων ο υπο-
ψήφιος πρέπει να υποβάλει πιστοποιητικό αναλυτικής 
βαθμολογίας.

• Για τη μοριοδότηση της πτυχιακής εργασίας χρειάζε-
ται βεβαίωση ή πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας 
μαθημάτων του πτυχίου από τη γραμματεία του Τμήμα-
τος από το οποίο αποφοίτησε ο υποψήφιος, όπου θα 
φαίνεται η βαθμολογία της πτυχιακής εργασίας. Σε περί-
πτωση περισσότερων από έναν συγγραφέων ο βαθμός 
της πτυχιακής διαιρείται με τον αριθμό των συγγραφέων 
της και μοριοδοτείται αναλόγως

• Για τη μοριοδότηση των επιστημονικών δημοσιεύσε-
ων ο υποψήφιος πρέπει στον φάκελο υποψηφιότητας να 
καταθέσει ολόκληρη τη δημοσίευση (φωτοτυπία από το 
έντυπο ή από τον διαδικτυακό τόπο όπου έχει δημοσιευ-

θεί) και φωτοτυπία του εξωφύλλου και της σελίδας περι-
εχομένων του εντύπου ή τα στοιχεία του διαδικτυακού 
τόπου αντιστοίχως. Σε περίπτωση περισσότερων από 
έναν συγγραφέων η μοριοδότηση της επιστημονικής δη-
μοσίευσης διαιρείται με τον αριθμό των συγγραφέων της.

• Για τη μοριοδότηση εισηγήσεων σε συνέδριο ο 
υποψήφιος πρέπει στον φάκελο υποψηφιότητας να 
καταθέσει βεβαίωση παρουσίασης εισήγησης από την 
οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου. Σε περίπτωση πε-
ρισσότερων από έναν εισηγητών ο βαθμός διαιρείται με 
τον αριθμό των εισηγητών.

• Για τη μοριοδότηση συμμετοχής σε ερευνητικό πρό-
γραμμα ο υποψήφιος πρέπει στον φάκελο υποψηφιότη-
τας να καταθέσει βεβαίωση από τον φορέα ή από τον 
επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος.

Η συνέντευξη μπορεί να διεξαχθεί δια ζώσης ή με προ-
γραμματισμένη τηλεδιάσκεψη (π.χ. skype).

Η επαγγελματική προϋπηρεσία ως εκπαιδευτικού απο-
δεικνύεται με τα εξής δικαιολογητικά:

1. Επαγγελματική εμπειρία ως εκπαιδευτικού στον 
δημόσιο τομέα: Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στον Δη-
μόσιο Τομέα πρέπει να έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό 
διάστημα της εργασίας ή τις ώρες απασχόλησης (σε πε-
ρίπτωση ωρομίσθιας απασχόλησης).

2. Επαγγελματική εμπειρία ως εκπαιδευτικού στον 
ιδιωτικό τομέα: Οι βεβαιώσεις απασχόλησης στον Ιδι-
ωτικό Τομέα πρέπει να έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες και να αναγράφουν με σαφήνεια το χρονικό 
διάστημα της εργασίας ή τις ώρες απασχόλησης (σε πε-
ρίπτωση ωρομίσθιας απασχόλησης).

3. Επαγγελματική εμπειρία που είναι σχετική με το βα-
σικό πτυχίο του υποψηφίου και με την προκηρυγμένη 
ειδικότητα σε σωματεία, συλλόγους, ομοσπονδίες, ιδρύ-
ματα κ.λπ.: Η επαγγελματική εμπειρία βεβαιώνεται με την 
κατάθεση συμβολαίων, όπου θα αναγράφονται το είδος 
της σχέσης εργασίας, καθώς επίσης και ο ακριβής χρόνος 
απασχόλησης. Τα συμβόλαια πρέπει να συνοδεύονται με 
επικυρωμένα φωτοαντίγραφα βιβλιαρίων ενσήμων για 
το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

4. Επαγγελματική εμπειρία εκτός Ελλάδος: Η επαγγελ-
ματική εμπειρία εκτός Ελλάδος αναγνωρίζεται εφόσον ο 
υποψήφιος υποβάλει: α) Δήλωση εργοδότη συνοδευό-
μενη από επίσημη μετάφραση, β) Στοιχεία επικοινωνίας 
του εργοδότη.

Σημαντική Παρατήρηση: Δικαιολογητικά που δεν εμπί-
πτουν στις παραπάνω κατηγορίες δεν γίνονται δεκτά 
ως αποδεικτικά επαγγελματικής προϋπηρεσίας και δεν 
αξιολογούνται.

Τέλος, προκειμένου να λειτουργήσει ένας διετής κύ-
κλος φοίτησης στο Π.Μ.Σ. απαιτείται να εγγραφούν του-
λάχιστον επτά (7) φοιτητές.

4. Διεύθυνση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Η Συνέλευση του Τμήματος μετά από εισήγηση της 

Συντονιστικής Επιτροπής είναι αρμόδια για την κατάρ-
τιση και την αποτελεσματική εφαρμογή του Π.Μ.Σ έπει-
τα από σχετική εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής 
του Π.Μ.Σ. Ειδικότερα η Συνέλευση του Τμήματος είναι 
αρμόδια για τα εξής:
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i. Έγκριση προκήρυξης και βιώσιμης λειτουργίας μιας 
ειδικότητας του Π.Μ.Σ.

ii. Έγκριση των κριτηρίων για την επιλογή των μετα-
πτυχιακών φοιτητών σε κάθε ειδικότητα του Π.Μ.Σ.

iii. Έγκριση του προγράμματος σπουδών του Π.Μ.Σ.
iv. Έγκριση του προϋπολογισμού του Π.Μ.Σ.
v. Απόφαση για οποιοδήποτε θέμα εισηγηθεί η Συντο-

νιστική Επιτροπή για την αποτελεσματική υλοποίηση 
του Π.Μ.Σ.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. ορίζεται από τη Συνέλευση 
του Τμήματος και ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή 
του Αναπληρωτή Καθηγητή. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. 
προεδρεύει της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του 
Π.Μ.Σ. και εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος κάθε 
θέμα που αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή του 
Π.Μ.Σ. Η θητεία του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. είναι διετής και 
μπορεί να ανανεωθεί. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του 
Π.Μ.Σ. εκλέγεται ανά διετία με απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος και απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ 
του Τμήματος που έχουν αναλάβει ενεργό μεταπτυχιακό 
έργο ή την επίβλεψη διδακτορικών διατριβών. Η θητεία 
όλων των μελών της Σ.Ε. δύναται να ανανεωθεί από τη 
Συνέλευση.

Ειδικότερα:
1. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. προεδρεύει της Συντονι-

στικής Επιτροπής.
2. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι αρμόδιος για την έκ-

δοση των εντολών πληρωμής των σχετικών δαπανών.
3. Η Σ.Ε. είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και τη 

λειτουργία του προγράμματος.
4. Η Σ.Ε. συντάσσει και εισηγείται στη Συνέλευση του 

Τμήματος τον προϋπολογισμό και τον οικονομικό απο-
λογισμό του Π.Μ.Σ. κάθε έτος και είναι αρμόδια για την 
παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

5. Η Σ.Ε. εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος θέ-
ματα σχετικά με διαγραφή, αναστολή ή παράταση φοί-
τησης μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και τις προϋπο-
θέσεις για τη χορήγηση υποτροφιών.

6. Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή που εισάγεται σε μία 
ειδικότητα του Π.Μ.Σ., ορίζεται ως ακαδημαϊκός σύμβου-
λος από τη Συντονιστική Επιτροπή ένας Καθηγητής ο 
οποίος διδάσκει στην αντίστοιχη ειδικότητα του Π.Μ.Σ.

Η Επιτροπή Επιλογής (Ε.Ε.) ορίζεται από τη Σ.Ε. και 
συγκροτείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος με συναφές 
επιστημονικό έργο με το Π.Μ.Σ. Η Ε.Ε. είναι υπεύθυνη 
για την επιλογή των εισακτέων της προκηρυγμένης ει-
δικότητας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παρόντα 
Κανονισμό.

5. Πρόγραμμα Μαθημάτων
Τα μαθήματα και η ερευνητική απασχόληση για την 

απονομή των τίτλων του Π.Μ.Σ. περιγράφονται ως εξής:
(α) Κάθε μάθημα διδάσκεται στην ελληνική γλώσσα επί 

39 ώρες, οι οποίες αντιστοιχούν σε 13 συναντήσεις διάρ-
κειας τριών (3) ωρών η καθεμία, έχουν τη μορφή σεμινα-
ρίου και διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τα μαθήματα 
κορμού και τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα.

(β) Κάθε προσφερόμενο μάθημα πιστώνεται με μο-
νάδες (ECTS) «λαμβανομένου υπόψη του συνολικού 
φόρτου εργασίας που απαιτείται για την επιτυχή ολο-

κλήρωσή» του (άρθρο 2, παράγρ. 1, της υπουργ. απόφ. 
Φ5/89656/Β3, Φ.Ε.Κ. 1466/13-8-2007). Ο συνολικός φόρ-
τος εργασίας ανά εξάμηνο αποτιμάται σε ένα ανώτατο 
όριο τριάντα (30) πιστωτικών μονάδων. 

Ειδικότερα:
i. Τα μαθήματα κορμού πιστώνονται με 17 ECTS.
ii. Τα κατ’ επιλογήν μαθήματα πιστώνονται με 13 ECTS.
iii. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία πιστώνε-

ται με 4 ECTS κατά το Επίπεδο Ι (σύνταξη ερευνητικού 
σχεδίου) και με 17 ECTS κατά το Επίπεδο ΙΙ (εκπόνηση - 
συγγραφή).

iv. Για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ει-
δίκευσης απαιτείται η συμπλήρωση εκατόν είκοσι (120) 
πιστωτικών μονάδων (ECTS).

(γ) Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν 
και να εξετασθούν επιτυχώς σε τουλάχιστον επτά (7) 
μεταπτυχιακά μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν σε 99 
πιστωτικές μονάδες, και να εκπονήσουν επιτυχώς με-
ταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί 
σε είκοσι μία (21) πιστωτικές μονάδες. Κάθε μάθημα 
βαθμολογείται από 0-10 και βάση επιτυχίας θεωρείται 
το 5. Ειδικότερα:

i. Οι φοιτητές και των δύο κατευθύνσεων υποχρεού-
νται να παρακολουθήσουν επιτυχώς δύο (2) μαθήματα 
κορμού (2 Χ 17 ECTS = 34 ECTS) και πέντε (5) κατ’ επιλο-
γήν υποχρεωτικά μαθήματα (5 X 13 = 65).

ii. Τουλάχιστον το ένα (1) από τα δύο (2) μαθήματα 
κορμού είναι υποχρεωτικά μάθημα συναφές με τις με-
θόδους έρευνας της επιστημονικής κατεύθυνσης στην 
οποία ειδικεύονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές.

iii. Τουλάχιστον τα τρία (3) από τα πέντε (5) κατ’ επι-
λογήν υποχρεωτικά μαθήματα που θα επιλέξουν οι φοι-
τητές πρέπει να ανήκουν στα προσφερόμενα μαθήματα 
της ειδίκευσης που παρακολουθούν.

(δ) Μετά το τέλος του Β’ εξαμήνου οι φοιτητές είναι 
υποχρεωμένοι να αναλάβουν την εκπόνηση μεταπτυ-
χιακής διπλωματικής εργασίας υπό την εποπτεία ενός 
Καθηγητή ή Λέκτορα του Τμήματος. Ειδικότερα:

i. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία πρέπει να έχει 
συνάφεια με το αντικείμενο της κατεύθυνσης και της ειδι-
κότητας του φοιτητή. Για την εξέταση της διπλωματικής 
εργασίας ορίζεται τριμελής επιτροπή, στην οποία συμ-
μετέχουν ο επιβλέπων και δύο άλλα μέλη, σύμφωνα με 
όσα ορίζονται στην παράγρ. 4 του άρθρου 5 του νόμου 
3685/2008. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία βαθ-
μολογείται από 0-10 και βάση επιτυχίας θεωρείται το 5.

ii. Ο ορισμός της τριμελούς επιτροπής γίνεται από τη 
Συνέλευση του Τμήματος μετά από αίτηση του επιβλέ-
ποντος ή του μεταπτυχιακού φοιτητή, όταν ολοκληρωθεί 
η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

iii. Όταν Καθηγητές του Τμήματος αποχωρούν λόγω 
συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας ή αποχωρούν λόγω 
διορισμού τους σε άλλο ΑΕΙ, μπορούν να παραμείνουν 
ως επιβλέποντες.

(ε) Τα προσφερόμενα μαθήματα μπορεί να μετακινού-
νται από εξάμηνο σε εξάμηνο ανάλογα με τις διδακτικές 
δυνατότητες του Τμήματος και σύμφωνα με το σύστημα 
των πιστωτικών μονάδων (ECTS).
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(στ) Η Σ.Ε. μπορεί να εισηγηθεί στη Συνέλευση του 
Τμήματος τη δυνατότητα λειτουργίας θερινών εξαμήνων 
για ταχύρρυθμη εκπαιδευτική κάλυψη ύλης εξαμήνου 
σε ορισμένα προσφερόμενα μαθήματα. Οι απαιτήσεις 
για την παρακολούθηση και εξέταση των μαθημάτων σε 
θερινό εξάμηνο παραμένουν ίδιες όπως προβλέπονται 
στον παρόντα κανονισμό.

6. Ερευνητική και Βοηθητική Απασχόληση Μεταπτυ-
χιακών Φοιτητών

Οι υποψήφιοι για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
προσφέρουν ερευνητικές και βοηθητικές υπηρεσίες στα 
Εργαστήρια του Τμήματος, σε συνέδρια κ.λπ. Αυτές οι 
υπηρεσίες συγκεκριμενοποιούνται από τη Συνέλευση 
του Τμήματος και αμείβονται από τον προϋπολογισμό 
του Π.Μ.Σ. Μπορούν επίσης να συμμετέχουν σε εκπαι-
δευτικά προγράμματα ελληνικών ή ξένων Πανεπιστη-
μίων, να συνεργάζονται με Πανεπιστήμια, ερευνητικά 
κέντρα κ.ά. ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού. 
Προς τούτο οι υποψήφιοι μπορούν να υποστηριχθούν 
οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Κρήτης - μετά από 
έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος - ή από άλλο 
φορέα, για τη μετακίνηση και διαμονή τους σε πόλεις 
της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

7. Διάρκεια Σπουδών
Η μέγιστη διάρκεια για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι 

η διπλάσια από την προβλεπόμενη κανονική διάρκεια 
φοίτησης στην εκάστοτε υπουργική απόφαση που διέπει 
τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. Οποιαδήποτε παράταση του 
κανονικού χρόνου φοίτησης εγκρίνεται από Συνέλευση. 
μετά από σχετική εισήγηση της Σ.Ε.

Αναστολή σπουδών μεταπτυχιακού φοιτητή χορη-
γείται μετά από εισήγηση της συντονιστικής επιτροπής 
και απόφαση της Συνέλευση. για εξαιρετικά σοβαρούς 
λόγους και δεν μπορεί να είναι διάρκειας μεγαλύτερης 
των δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων ούτε μικρότερης του 
ενός εξαμήνου. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής έχει δι-
καίωμα να ζητήσει, με αίτησή του, αναστολή φοίτησης. 
Ο χρόνος αναστολής φοίτησης δεν υπολογίζεται στη 
διάρκεια των σπουδών που προβλέπεται στον παρόντα 
Κανονισμό.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής που θα ενεργοποιήσει εκ 
νέου τη φοίτησή του είναι υποχρεωμένος να παρακο-
λουθήσει όλα τα μαθήματα στα οποία δεν είχε αξιολο-
γηθεί επιτυχώς πριν από την αναστολή της φοίτησής 
του. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής ο οποίος λαμβάνει άδεια 
αναστολής φοίτησης, όταν επαναλάβει τη φοίτησή του, 
εξακολουθεί να υπάγεται στο καθεστώς φοίτησης του 
χρόνου εγγραφής του ως μεταπτυχιακού φοιτητή. Κατά 
τη διάρκεια της αναστολής αίρεται η φοιτητική ιδιότητα 
και αναστέλλονται όλα τα σχετικά δικαιώματα.

8. Παρακολούθηση Μαθημάτων και όροι διαγραφής
Προκειμένου να διδαχθεί ένα μάθημα επιλογής, πρέπει 

να επιλεγεί τουλάχιστον από πέντε (5) φοιτητές, εκτός 
και αν δεν προσφέρεται άλλο τέτοιο μάθημα, οπότε το 
μάθημα υλοποιείται. Η παρακολούθηση των μαθημάτων 
στο Π.Μ.Σ. είναι υποχρεωτική.

Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί επίσης να επιβά-
λει στον μεταπτυχιακό φοιτητή την παρακολούθηση 
μαθημάτων προπτυχιακού επιπέδου στην περίπτωση 
που κρίνει ότι η κατάρτισή του δεν είναι επαρκής στην 
κατεύθυνση.

Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να προβεί στη δια-
γραφή του μεταπτυχιακού φοιτητή από τα μητρώα του 
Τμήματος σε περίπτωση αδικαιολογήτων απουσιών. Οι 
φοιτητές οι οποίοι αποτυγχάνουν σε ένα μάθημα σε δύο 
εξεταστικές περιόδους παραπέμπονται στην Συνέλευση 
του Τμήματος με το ερώτημα της διαγραφής από τα μη-
τρώα του Τμήματος.

9. Απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία υποστηρίζε-

ται ενώπιον τριμελούς επιτροπής αποτελούμενης από 
τον επιβλέποντα και δύο άλλα μέλη (το ένα μέλος της 
τριμελούς επιτροπής μπορεί να είναι ερευνητής ή διδά-
σκων στο Π.Μ.Σ. εκτός του οικείου Τμήματος), τα οποία 
τα ορίζει η Συνέλευση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον 
παρόντα Κανονισμό και στις κείμενες διατάξεις.

Κατά τη διαδικασία εξέτασης της μεταπτυχιακής δι-
πλωματικής εργασίας η τριμελής επιτροπή συνεκτιμά 
και αξιολογεί τα εξής:

i. τη γενική αναλυτική και συνθετική ικανότητα του 
φοιτητή,

ii. την επαρκή βιβλιογραφική τεκμηρίωση του θέμα-
τος,

iii. τον πλούτο, την ποιότητα και την αξιοπιστία των 
βιβλιογραφικών πηγών,

iv. τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη διερεύ-
νηση του θέματος,

v. τον τρόπο επεξεργασίας και ανάλυσης των στοιχείων 
της έρευνας σε σχέση με το αντικείμενο της μελέτης,

vi. την επιστημονική συμβολή της διπλωματικής ερ-
γασίας,

vii. τη σαφήνεια ως προς τη διατύπωση των στόχων – 
ερωτημάτων – υποθέσεων της μελέτης καθώς και των 
νοημάτων,

viii. τη γενικότερη ποιότητα και σαφήνεια των νοημά-
των της εργασίας.

Μετά την επιτυχή υποστήριξη της διπλωματικής δι-
ατριβής ο υποψήφιος υποχρεούται να καταθέσει τρία 
αντίτυπα της εργασίας του σε έντυπη και ψηφιακή μορ-
φή (σε CD η DVD) στη Γραμματεία του Τμήματος.

10. Λοιπές Διατάξεις
Ό,τι δεν προβλέπεται από τις παραπάνω διατάξεις και 

την ισχύουσα νομοθεσία καθορίζεται με αποφάσεις της 
Συνέλευσης του Τμήματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ρέθυμνο, 23 Μαΐου 2018

Ο Πρύτανης

ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
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*02020770706180012*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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